
УАКИИЈИ СИПА МЕЋУ УХАПШЕНИМА И ХАРИС ШПАГО.ПРИПАЛНИК ВЕХАБИЈСКОГ ПОКРЕТА

Оружје кријумчарили у Европу
Приведени се доводиоу везу со шерорисшичким ноиадом но ПС БуЈојно

ТУЖИЛАШТВО БиХ
затражило је одређивање
једномесечног притвора за
четири особе ухапшене у
акцији СИПА са већом ко-
личином оружја, бомби и
муницијом.

Како сазнају
"Новости", међу
ухапшенима је и
припадник веха-
бгђског покрета
Харис Шпаго, који
се доводио у везу са

терористичким напа-
дом на Полицијску сп

ницу у Бугојну 27. јуш
2010. Тачније, теретис
се за помагање изврши-
оцу након напада, али V
је тужилаштво током \
поступка одустало од ње- \
говог кривичног гоњења.
Преостала тројица, како
сазнајемо, не пролазе кроз I
кривичне евиденције, нити 1
оперативно важе за људе 'блиске вехабијском покрету.

Акција је покренута након
што је СИПА дошла до ин-
формација да осумњичени
превозе већу количину нао-
ружања. На подручју Олова

заустављен Је аутомо&ил у
којем су била двојица осум-
њичених и у њему је откри-
вено оружје.

- Прикупљени су докази
да особе, које су се раније

доводиле у везу са ра-
'■ дикалним ислами-

стима, прибавили
оружје и експло-
зив, с намером да

I их прокријумчаре
у земље Европске

уније где би било ко-
ришћено за кримино-

гене активности - рекао је
портпарол СИПА Лука Ми-
ладиновић.

Он каже да су извршени
претреси на четири локаци-
је у Олову, Кладњу, Зеници
и Хаџићима код Сарајева.

У претресима
је привремено

одузето и за-
плењено на-

\оружање и
муниција.
Ради се

, о једној
пушци са

к оптичким
/ нишаном,

/ р у ч н и м
/ бомбама,

/ ракетном ба-
• цачу "зоља",

1 одређеној

количини муниције и дру-
гим предметима - рекао је
Миладиновић.

Портпарол Тужилаштва
БиХ Борис Грубешић каже
да је акција реализована у
сарадњи са тужилаштвом

и МУП Зеничко-добојског
кантона. Истрагу је преузео

тужилац из Одсека за те-
роризам, али више инфор-
мација у циљу истраге није
могао да открива.

- За сву четворицу предло-
жен је притвор због опасно-
сти од бекства осумњиче-
них, бојазни да ће боравком
на слободи ометати истрагу
утицајем на сведоке или са-
учеснике, али и због могућ-
ности да понови кривично
дело - рекао је Грубешић. ■

О.МАТАВУЉ

ОСУЂЕН ЧАУШЕВИЋ
У ТЕРОРИСТИЧКОМ нападу на Полицијску станицу у Бугојну погинуо је
полицајац Тарик Љубушкић, тешко повређена Едина ХиндиЛ, а лакше
је повређено још петоро полицајаца. За тај злочин Харис Чаушевић је

осуђен на 35 година затвора, док је Насер Палисламовић у недопатку

доказа ослобођен оптужбе.
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subotaDržava: Bosna i Hercegovina

Doseg:

Stranica: 26

Površina: 207 cm2 1 / 1


